
ساعتت امتحانکالسمکانتاساعتازساعتروز تکالسمکانتاساعتازساعتروزعملینظرینام استادکد درسنام درسورودیگروهر

126420دانش خانواده و جمعیت96علوم دامی1

20گروه معارفتفسیر موضوعی قرآن96علوم دامی2

عمومی140016دوعمومی14001600ش30حسن مالحسین3317زبان انگلیسی96علوم دامی3

2059704061030حججی10301230ش20 پیرسا55102148شیمی آلی96علوم دامی4

آزمایشگاه صنایع غذاییگروه صنایع غذایی8301030ش01 پیرسا55102149شیمی آلی عملی96علوم دامی5

2059704021030حججی8301030س20 مخبر55102179(نظری)ژنتیک حیوانی 96علوم دامی6

آزمایشگاه ژنتیک  علوم دامی10301230س01 مخبر55102180(عملی)ژنتیک حیوانی 96علوم دامی7

970409830سالن دامپروریگروه علوم دامی10301230چسالن دامپروری علوم دامی8301030ی30 خلیل وندی55102181(نظری)اصول کالبدشناسی و فیزیولوژی دام 96علوم دامی8

آزمایشگاه فیزیولوژی علوم دامی16001800ش01 خلیل وندی55102182(عملی)اصول کالبدشناسی و فیزیولوژی دام 96علوم دامی9

205970413830حججی14001600ی20 رضازاد55102150میکروبیولوژی عمومی96علوم دامی10

 علوم دامی آزمایشگاه صنایع غذایی10301230ی01 رضازاد55102151(عملی)میکروبیولوژی عمومی 96علوم دامی11

101970402830معراج10301230س101معراج8301030ی40 هاشمی55102083 اصالح دام 95علوم دامی12

9704101030سالن دامپروری علوم دامی10301230ی20 پیرمحمدی55102154 (نظری)تشریح و فیزیولوژی دام 95علوم دامی13

9704101030سالن دامپروری علوم دامی10301230ی20 خلیل وندی55102154 (نظری)تشریح و فیزیولوژی دام 95علوم دامی14

آزمایشگاه فیزیولوژی علوم دامی14001600ش01 پیرمحمدی55102155(عملی)تشریح و فیزیولوژی دام 95علوم دامی15

آزمایشگاه فیزیولوژی علوم دامی14001600ش01 خلیل وندی55102155(عملی)تشریح و فیزیولوژی دام 95علوم دامی16

101970406830معراج8301030س20 هاشمی55102156آمار و احتماالت95علوم دامی17

سایت کامپیوترکتابخانه مرکزی10301230ش01 هاشمی55102157(عملی)آمار و احتماالت 95علوم دامی18

970413۱۳۰۰سالن دامپروری علوم دامی8301030دو10 خلیل وندی 55102158 (نظری)خوراک و خوراک دادن دام 95علوم دامی19

آزمایشگاه تغذیه علوم دامی14001600دو01 خلیل وندی 55102159(عملی)خوراک و خوراک دادن دام 95علوم دامی20

واحدهای دامپروریگروه علوم دامی83016چواحدهای دامپروری علوم دامی14001800س03 مخبر55222025عملیات کشاورزی 95علوم دامی21

126420دانش خانواده و جمعیت95علوم دامی22

20گروه معارف3325اخالق اسالمی94علوم دامی23

970402830سالن دامپروریگروه علوم دامی8301030سسالن دامپروری علوم دامی830930ش30 فرخی اردبیل55102086فیزیولوژی تولیدمثل 94علوم دامی24

101970406830معراج8301030دو20 پیرمحمدی55102160پرورش گوسفند 94علوم دامی25

واحد گوسفندداری علوم دامی16001800دو01 پیرمحمدی55102161عملی- پرورش گوسفند 94علوم دامی26

2059704111030حججی8301030ی20 علیجو55102099پرورش گوساله و تلیسه 94علوم دامی27

205970413۱۳۰۰حججی10301230ی20 غفاری55102162پرورش زنبورعسل 94علوم دامی28

واحد زنبورداری علوم دامی140016س01 غفاری55102163(عملی)پرورش زنبورعسل94علوم دامی29

1019704041030معراج14001500ش10 غنی ئی55102170(نظری)پرورش جوجه گوشتی 94علوم دامی30

آزمایشگاه طیورکلینیک دامپزشکی10301230ش01 غنی ئی55102171(عملی)پرورش جوجه گوشتی 94علوم دامی31

101970409830معراج1030123چ101معراج 14001600ی30خداوردیزاده55102020مدیریت و حسابداری94علوم دامی32

20گروه معارف3332تاریخ تحلیلی صدر اسالم93علوم دامی33



101970411۱۳۰۰معراج8301030چ20 علیجو55102093آشنایی با دامپروری ایران 93علوم دامی34

1019704041030معراج14001600س10 دانشیار55102174(نظری)پرورش مرغ های تخم گذار 93علوم دامی35

واحد مرغداری علوم دامی16001800س01 دانشیار55102175(عملی)پرورش مرغ های تخم گذار 93علوم دامی36

101970409830معراج10301230ی20 مشکینی55102166(نظری)پرورش آبزیان 93علوم دامی37

آزمایشگاه  بخش ماهیدانشکده دامپزشکی14001600ی01 مشکینی55102167(عملی)پرورش آبزیان  93علوم دامی38

205970406۱۳۰۰حججی10301230چ20 دانشیار55102091عوامل محیطی و تنش93علوم دامی39

2059704131030حججی14001600ش20 خسروشاهی55102168(نظری)فرآوری تولیدات دام و طیور 93علوم دامی40

آزمایشگاه صنایع غذاییگروه صنایع غذایی10301230ش01 خسروشاهی55102169(عملی)فرآوری تولیدات دام و طیور  93علوم دامی41

205970402830حججی10301130س10 نجارنژاد55102164 (نظری)بیماری های دام و طیور 93علوم دامی42

205970402830حججی10301130س10 غنی ئی55102164 (نظری)بیماری های دام و طیور 93علوم دامی43

205970402830حججی10301130س10 فرخی اردبیل55102164 (نظری)بیماری های دام و طیور 93علوم دامی44

کلینیک دامپزشکی و واحدهای دامداریکلنیک دامپزشکی و گروه علوم دامی14001600دو01 نجارنژاد55102165  (عملی)بیماری های دام و طیور 93علوم دامی45

کلینیک دامپزشکی و واحدهای دامداریکلنیک دامپزشکی و گروه علوم دامی14001600دو01 غنی ئی55102165  (عملی)بیماری های دام و طیور 93علوم دامی46

کلینیک دامپزشکی و واحدهای دامداریکلنیک دامپزشکی و گروه علوم دامی14001600دو01 فرخی اردبیل55102165  (عملی)بیماری های دام و طیور 93علوم دامی47


